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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap

sampel tanah asli dan pengujian paving block, maka diperoleh beberapa

kesimpulan :

1. Sampel tanah yang digunakan dalam penilitian ini berdasarkan sistem

klasifikasi AASHTO digolongkan pada subkelompok A-7-6(tanah

berlempung) yaitu tanah yang buruk dan kurang baik digunakan sebagai

tanah dasar pondasi. Berdasarkan sistem klasifikasi USCS digolongkan

tanah berbutir halus dan termasuk kedalam kelompok CL yaitu tanah

lempung anorganik dengan plastisitas rendah.

2. Penambahan campuran semen dan pasir berpengaruh pada sifat tanah

yang digunakan pada penelitian ini. Pencampuran semen dan tanah dapat

menaikkan kadar air optimum dan nilai berat jenis (Gs) campuran

sebelum pembakaran dan pasca pembakaran.

3. Pada ketiga variasi campuran semen, pasir dan tanah untuk nilai uji kuat

tekan pasca pembakaran dan sebelum pembakaran mengalami

peningkatan.
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4. Paving block pasca pembakaran pada campuran semen 6%, 8%, 10% dan

pasir 5% memiliki nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan nilai

kuat tekan paving block tanpa pembakaran dengan campuran dan

perbandingan yang sama.

5. Dari data kuat tekan antara sebelum dan sesudah dibakar dapat

disimpulkan bahwa paving block dengan campuran 10% semen + 5%

pasir + 85% tanah pada kondisi pasca pembakaran memenuhi standar

kuat tekan paving block mutu “D” untuk jalan lingkungan(SNI 03-0691-

1996) yaitu dengan nilai kuat tekan 90 kg/cm2 sampai dengan 135

kg/cm2.

6. Hasil pengujian daya serap air paving block pasca pembakaran untuk

ketiga kadar campuran sesuai dengan SNI untuk paving block yaitu

memenuhi standar pada paving block mutu “D” untuk jalan lingkungan.

7. Dilihat dari karakteristik paving block dengan campuran tanah + semen +

air ini hampir menyerupai paving block aslinya akan tetapi lebih rapuh

terhadap sisi pinggir - pinggirnya

8. Paving block tanpa pembakaran dan pasca pembakaran menggunakan

bahan tanah + pasir +semen dengan persentase campuran lebih besar

memiliki nilai kuat tekan yang lebih baik dibandingkan paving block

yang menggunakan campuran tanah + fly ash+ semen + pasir.
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B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan tanah sebagai bahan

campuran pada pembuatan paving block disarankan beberapa hal dibawah ini

untuk dipertimbangkan :

1. Diperlukan penelitian dalam mencari kadar air pada pencampuran dan

sistim pemadatan yang akurat yang nantinya akan digunakan pada proses

pembuatan paving block.

2. Diperlukan penelitian dengan jenis pemodelan sampel sesuai dengan

variasi campuran yang sama agar diperoleh hasil yang lebih bervariasi

dan akurat.

3. Diperlukan penelitian lebih lanjutan dengan perlakuan yang sama pada

sampel namun memiliki kadar campuran yang lebih bervariasi untuk

mengetahui nilai optimum kuat tekan yang dapat dihasilkan oleh paving

block dari tanah dengan campuran semen dan pasir.


